
Application Instructions for Mail-In Ballot - Hướng Dẫn Đăng Ký Lá Phiếu Bầu Qua Thư�         

GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION 
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
OFFICIAL MAIL-IN BALLOT 

Page/Pagina 1/2 

Vote Both Sides 
Vote en Ambos Lados 

BOLETA OFICIAL POR CORREO 
PHILADELPHIA COUNTY 05-17-DEM
CONDADO DE FILADELFIA Ward-Div-Party 

Barrio-Distrito-Partido JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020 

PHILADELPHIA COUNTY BOARD 
OF ELECTIONS 

Junta Electoral de Filadelfia 

Lisa Deeley 
• Chairwoman, City Commissioners 

Presidente, Comisionados de la Ciuda 

· Al Schmidt 

AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

175° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Cảnh báo hạn chót:  
Hạn chót nộp đơn đăng ký lá phiếu bầu qua bưu điện là 5 giờ chiều Thứ Ba trước 
cuộc bầu cử. Văn phòng của ban bầu cử quận phải nhận được đơn đăng ký của quý 
vị trước thời gian đó. Không tính dấu bưu điện.

Hạn chót để gửi lại lá phiếu bầu hoàn chỉnh của quý vị là 8 giờ tối ngày bầu cử. Văn 
phòng của ban bầu cử quận phải nhận được lá phiếu bầu hoàn chỉnh của quý vị 
trước thời gian đó. Không tính dấu bưu điện.

2

Xác nhận danh tính cần thiết:
Để đăng ký lá phiếu bầu qua thư, quý vị phải cung cấp số Bằng Lái Xe PA hoặc thẻ 
căn cước có dán ảnh PennDOT của quý vị. Nếu quý vị không có Bằng Lái Xe PA hoặc 
thẻ căn cước có dán ảnh PennDOT, thì quý vị phải cung cấp bốn (4) chữ số cuối cùng 
trong số An Sinh Xã hội của quý vị.

Nếu quý vị không có hình thức hợp lệ nào để xác nhận danh tính trong số các hình 
thức trên, thì quý vị phải đánh dấu vào ô “Tôi không có bằng lái xe PA hoặc thẻ căn 
cước PennDOT hay số An Sinh Xã Hội” trong phần Xác định danh tính. Nếu quý vị 
chọn lựa chọn này, quý vị phải đính kèm bản sao ID được chấp nhận. 

Vui lòng truy cập www.VotesPA.com/MailBallot để biết thêm thông tin hoặc gọi 
1-877-VotesPA (1-877-868-3772).
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Yêu cầu lá phiếu bầu hàng năm là gì?
Nếu quý vị cho biết quý vị muốn được thêm vào danh sách yêu cầu lá phiếu bầu qua 
bưu điện hàng năm, thì quý vị sẽ nhận được đơn đăng ký để gia hạn yêu cầu lá phiếu 
bầu qua bưu điện của quý vị mỗi năm. Sau khi đơn đăng ký của quý vị được phê 
duyệt, quý vị sẽ tự động nhận được lá phiếu bầu cho thời gian còn lại trong năm và 
quý vị không cần nộp đơn đăng ký cho từng cuộc bầu cử. 

4

Cách nộp đơn đăng ký của quý vị:  
Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, quý vị có thể gửi lại đơn cho ban bầu cử của quận 
tại địa phương của quý vị. Nếu quý vị không chắc cần gửi đơn đăng ký của quý vị đến 
đâu, hãy truy cập www.VotesPA.com/county để biết thêm thông tin.

1

Cảnh Báo: Nếu quý vị nhận được lá phiếu bầu qua bưu điện và gửi lại lá phiếu bầu của 
mình trước hạn chót, quý vị không thể bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử. 
Nếu quý vị không thể gửi lại lá phiếu bầu qua bưu điện của mình trước hạn chót, quý vị 
có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu bầu tạm thời tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

5

Quý vị có thắc mắc?
Hãy gọi đến Sở Ngoại Vụ Pennsylvania theo số 
1-877-VOTESPA (1-877-868-3772). Sở Ngoại Vụ
cũng có dịch vụ thông dịch qua điện thoại với
nhiều ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu, hãy 
truy cập: www.VotesPA.com
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AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

175° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Print your name - Viết hoa họ và tên của quý vị 
Vui lòng viết in hoa tên của quý vị chính xác như khi quý vị đăng ký bỏ phiếu. 

1

About you - Thông tin về quý vị
Không bắt buộc ghi số điện thoại và email. Tuy nhiên, những thông tin đó sẽ 
có ích trong trường hợp cán bộ ban bầu cử cần liên hệ với quý vị về đơn đăng 
ký của quý vị. Những thông tin đó sẽ không bị chia sẻ ra bên ngoài văn phòng 
bầu cử.

2

Your Address - Địa chỉ của quý vị
Vui lòng viết in hoa địa chỉ của quý vị chính xác như khi quý vị đăng ký bỏ 
phiếu. Quý vị có thể kiểm tra địa chỉ đăng ký cử tri của mình tại VotesPA.com 
hoặc gọi 1-877-VOTESPA (1-877-868-3772).

3

• Birth Date - Ngày Sinh
• MM/DD/YYYY - Tháng-Ngày-Năm

• Last name - Họ 
• First Name - Tên

• Address (not P.O. Box) - Địa chỉ
(không phải Hòm Bưu Điện Bưu 
Chính)

• City/Town - Thành phố/Thị trấn 
• Municipality - Thành phố tự trị
• Ward (if known) - Phường (nếu biết)

• I have lived at this address since: (date) - Tôi đã sống tại địa chỉ này kể từ:

Where to mail ballot? - Lá phiếu bầu qua bưu điện nên được gửi 
đến địa chỉ nào?4

[] Same as above - Đánh dấu vào ô này nếu quý vị 
muốn gửi lá phiếu bầu đến địa chỉ đăng ký cử tri 
của quý vị. Chỉ hoàn thành phần này nếu cần gửi 
lá phiếu bầu của quý vị đến một địa chỉ khác. 

• Address or P.O. Box - Địa chỉ hoặc Hòm Bưu
Điện Bưu Chính

1

3

4

2

5

6

7

8

• City/Town - Thành 
phố/Thị trấn                     

• State - Tiểu bang
• Zip Code - Mã Zip

• Jr   Sr   II   III   IV - (khoanh tròn nếu áp dụng)
• Middle name or initial - Tên đệm hoặc viết 

tắt tên đệm

• Phone number - Số điện thoại
• Email

• Apt. number - Số căn hộ
• State: PA - Tiểu bang: PA
• Zip Code - Mã Zip
• County - Quận
• Voting district (if known) - Quận 

bỏ phiếu (nếu biết)                                           

Dùng hướng dẫn này để giúp quý vị điền đơn và đăng ký để bỏ phiếu qua bưu điện.
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0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

175° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Declaration - Tuyên bố 
Bằng cách ký tên ở đây, quý vị tuyên bố rằng quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu 
bằng lá phiếu bầu qua bưu điện cho cuộc bầu cử sắp tới. Quý vị tuyên bố 
rằng quý vị đang yêu cầu lá phiếu bầu của đảng phù hợp hoặc lá phiếu bầu 
không theo đảng theo hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị. Đồng thời, quý vị cũng 
tuyên bố rằng mọi thông tin quý vị liệt kê trong đơn đăng ký này là đúng và 
chính xác.

6

Voter signature here X  - Chữ ký của cử tri tại đây X_______________
Date - Ngày _________________

Annual mail-in request - Yêu cầu bỏ phiếu qua bưu điện cho tất cả 
các cuộc bầu cử trong năm
Nếu quý vị muốn nhận được lá phiếu bầu qua bưu điện cho các cuộc bầu cử 
còn lại trong năm nay, và nếu quý vị muốn tự động nhận được đơn đăng ký 
lá phiếu bầu qua bưu điện hàng năm, hãy đánh dấu vào ô này. Để biết thêm 
thông tin, hãy xem “Hướng Dẫn Đăng Ký Lá Phiếu Bầu Qua Bưu Điện”.

7

Help with this form - Trợ giúp với mẫu đơn này
Chỉ hoàn thành phần này nếu quý vị không thể ký đơn đăng ký do bị bệnh hoặc khuyết tật. Đánh dấu vào chỗ trống đầu tiên. 
Người hỗ trợ quý vị có thể viết ngày, địa chỉ của họ và ký tên.
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[ ] Tôi muốn nhận lá phiếu bầu qua bưu điện cho năm nay và nhận đơn 
đăng ký lá phiếu bầu qua bưu điện hàng năm.

Mark of voter X - Cử tri đánh dấu X__________________
Date - Ngày ______________________
Address of witness - Địa chỉ của nhân chứng_________________
Signature of witness - Chữ ký của nhân chứng X______________

Identification - Xác nhận danh tính 
Nếu quý vị có số PennDOT, quý vị phải sử dụng nó. Nếu không, vui lòng cung 
cấp bốn chữ số cuối cùng trong số An Sinh Xã Hội của quý vị. Để biết thêm 
thông tin, hãy xem “Hướng Dẫn Đăng Ký Lá Phiếu Bầu Qua Bưu Điện”.
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• PA driver’s license or PennDOT ID card number - Bằng lái xe PA hoặc số 
thẻ căn cước PennDOT 

• Last four digits of your Social Security Number - Bốn chữ số cuối trong số 
An Sinh Xã Hội của quý vị

• [] I do not have a PA driver’s license or a PennDOT ID card or a Social 
Security number. - [] Tôi không có bằng lái xe PA hay thẻ căn cước 
PennDOT hoặc số An Sinh Xã Hội. 




